
 

A jelen Hirdetményben közzétett faktor kondíciók, díjak - a kamat kivételével - általános forgalmi adó alá tartoznak, 

az itt megjelölt díjak és kondíciók nettó összegek. 

Szerződésekkel kapcsolatban forintban felszámított díjak és költségek 

Megnevezés Mérték Megjegyzés 

szerződéskötési díj: maximum 500 000 Ft 

szerződésmódosítási díj: maximum 500 000 Ft 

faktordíj: maximum 5.00% megvásárolt bruttó követelés után 

kamat: kamatbázis+2-12% 

minimumdíj: 360 000 Ft /év 

bevizsgálási díj: 25 000 Ft /vevő/év 

vevőlimit módosítási díj: 0.10% minimum 30.000,-Ft maximum 100.000,-Ft 

szállítói limit módosítási díj: 0.10% minimum 30.000,-Ft maximum 100.000,-Ft 

rendelkezésre tartási díj: 5.00% /év 

biztosítási bevizsgálási díj: 25 000 Ft /vevő/év 

bizonytalan státuszú számlák 

díja: 1 000 Ft /számla 

készpénzkezelési díj: 0.50% minimum 35.000,-Ft 

folyósítási jutalék Szerződésben 

megjelölt bankszámlaszámra 

történő folyósítás esetén:  0.15% /folyósítás , minimum 1.000,-Ft 

folyósítási jutalék amennyiben 

ügyfél nem a Szerződésben 

megjelölt bankszámlaszámra 

kéri folyósítás indítását: 0.15% 

/folyósítás, minimum 1.000,-Ft plusz 

10.000,-Ft 

Hatályba lépés, érvényesség: 2015. április 29-től visszavonásig 
Közzététel: 2015. április 29. 

A MagNet Bank Zrt. vállalati ügyfelek részére nyújtott, 

faktoring szolgáltatás kamatairól, alkalmazott díjairól, 

jutalékairól és költségeiről 
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VIBER folyósítás díja:   1.00% 

/folyósítás, minimum 50.000,-Ft maximum 

250.000,-Ft 

eseti információs díj:   5 000 Ft /kivonat 

hitelkamat:   30.00%   

Faktoring-Net hozzáférési díj:   4 750 Ft /hó 

cégkivonat lekérési díj:    5 000 Ft   

 
 

Szerződésekkel kapcsolatban euróban felszámított díjak és költségek 

Megnevezés Mérték Megjegyzés 

szerződéskötési díj:  maximum 2 000.00 EUR   

szerződésmódosítási díj:  maximum 2 000.00 EUR   

faktordíj: maximum 5.00% megvásárolt bruttó követelés után  

kamat:   kamatbázis+2-12%   

minimumdíj:   1 440.00 EUR /év 

bevizsgálási díj:   100.00 EUR /vevő/év 

vevőlimit módosítási díj:    0.10% minimum 120 euró maximum 400 euró 

szállítói limit módosítási díj:   0.10% minimum 120 euró maximum 400 euró 

rendelkezésre tartási díj:   2.20% /év 

biztosítási díj:   0.60% /hó a biztosított követelésállomány után  

biztosítási bevizsgálási díj:   100.00 EUR /vevő/év 

bizonytalan státuszú számlák 

díja:   4.00 EUR /számla 

készpénzkezelési díj:   0.50% minimum 100 euró 

folyósítási jutalék T+0 

értéknappal:   0.60% /folyósítás, minimum 10 euró 

folyósítási jutalék T+1 

értéknappal bankon kívüli 

folyósítás esetén:   0.175% /folyósítás, minimum 10 eiró 

 folyósítási jutalék amennyiben 

ügyfél nem a Szerződésben 

megjelölt bankszámlaszámra 

kéri folyósítás indítását T+0 

értéknappal:   0.60% /folyósítás, minimum 10 euró+ 40 euró 
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 folyósítási jutalék amennyiben 

ügyfél nem a Szerződésben 

megjelölt bankszámlaszámra 

kéri folyósítás indítását T+1 

értéknappal:   0.175% /folyósítás, minimum 10 euró+ 40 euró 

VIBER folyósítás  díja:   1.00% 

/folyósítás, minimum 50.000,-Ft maximum 

250.000,-Ft 

eseti információs díj:   25.00 EUR /kivonat 

hitelkamat:   30.00%   

Faktoring-Net hozzáférési díj:   19.00 EUR /hó 

cégkivonat lekérési díj:    20.00 EUR   

 
 
 
Az Üzletszabályzat a www.magnetbank.hu honlapon, illetve a bankfiókban is kifüggesztésre kerül.  
  
2015. április 29. 
 
           MagNet Bank Zrt.  

http://www.magnetbank.hu/

